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  مقدمة

ومي اهلدف من هذه املذكرة هو تقدمي بعض املعلومات األساسية عن العمل الذي أجنزه الفريق العامل احلك  - ١
 كـانون   ٢١(برنامج عمل ديربان خالل اجلزء األول من دورته السادسة          والدويل املعين بالتنفيذ الفعال إلعالن      

  ).٢٠٠٨فرباير / شباط١يناير إىل /الثاين

  التغيري يف والية الفريق العامل احلكومي الدويل املعين
  برنامج عمل ديربانوبالتنفيذ الفعال إلعالن 

رنامج عمل ديربان يف املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره           بعالن و على إثر اعتماد إ     - ٢
، أنشأت جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها ٢٠٠١األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي ُعقد بديربان يف عام 

تقدمي توصـيات   ) أ: "( يلي  هبذا القرار، تتمثل واليته يف ما      وعمالً. ، الفريق العامل احلكومي الدويل    ٢٠٠٢/٦٨
إعداد معايري دولية تكميلية لتدعيم وحتديث الصكوك ) ب"(؛ و"هبدف التنفيذ الفعلي إلعالن وبرنامج عمل ديربان

  ". وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بكافة أبعادهاالدولية املناهضة للعنصرية والتمييز العنصري

 من جدول  هاماًية التكميلية، كّرس الفريق العامل احلكومي الدويل جزءاًوفيما يتعلق بإعداد املعايري الدول  - ٣
طار القانوين للتصدي للعنصرية والتمييـز      اإلهل توجد ثغرات يف     ) أ: (أعماله للمناقشات بشأن السؤالني التاليني    

إذا كان احلال كذلك،كيف سـيتم سـّد هـذه          ) ب(العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب؟ و        
الثغرات؟ من املفروض أن يسهم الرّد على هذين السؤالني يف تعزيز واستيفاء الصكوك الدولية ملكافحة العنصرية                

 مـن إعـالن   ١٩٩ للتوصية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب بكافة أبعادها، وفقاً   
  .وبرنامج عمل ديربان

ختتام وإقفـال   ا) ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٧- ٣(حلكومي الدويل   وسّجلت الدورة اخلامسة للفريق العامل ا       - ٤
املهمة، يف  هبذه   د جملس حقوق اإلنسان   َهباب املناقشات واملداوالت بشأن مسألة املعايري الدولية التكميلية، إن عَ         

العامـل  وتتمثل الوالية احلالية للفريق     . ، إىل اللجنة املخصصة املعنية بوضع معايري دولية تكميلية        ٣/١٠٣ه  رمقر
  .برنامج عمل ديربانواحلكومي الدويل يف التقدم بتوصيات من أجل التنفيذ الفعال إلعالن 

، تقريره إىل )شيلي( املقرر السابق للفريق العامل احلكومي الدويل، السيد فوان مارتابيت -  وأحال الرئيس  - ٥
 تشرين ٢٥اجمللس، يف رسالة مؤرخة ، وأبلغ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥الدورة السادسة جمللس حقوق اإلنسان، يف 

  . مقرر-  ، باستقالته كرئيس٢٠٠٧أكتوبر /األول

  اجلزء األول من الدورة السادسة للفريق العامل احلكومي الدويل

 ١يناير إىل / كانون الثاين٢١كومي الدويل اجلزء األول من دورته السادسة يف الفترة من عقد الفريق العامل احل  - ٦
 واعتمد  مقرراً-  رئيساً) سري النكا(انتخب الفريق العامل دايان جاياتيليكا  ، افتتاح الدورةوإثر. ٢٠٠٨فرباير  /شباط

  .وبعد ذلك، أُرجئت الدورة إىل األسبوع التايل إلتاحة الوقت الكايف لوضع برنامج العمل. جدول أعماله

ى الوفود من أجل إعداد مشروع      وبعد سلسلة من املشاورات غري الرمسية مع اجملموعات اإلقليمية وفراد           - ٧
وبغية التوصل إىل . ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٨برنامج عمل، استأنف الفريق العامل احلكومي الدويل دورته يف 
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توافق يف اآلراء خبصوص مضمون برنامج العمل، أجريت مناقشات أخرى يف جلسة عامة واعُتِمد بتوافق اآلراء، يف 
وسّجلت . يناير، برنامج عمل اجلزء األول من الدورة السادسة للفريق العامل احلكومي الدويل           / كانون الثاين  ٢٩

  .يناير بداية عمله املوضوعي/ كانون الثاين٣٠جلسة 

 من  ٣ مع جدول أعماله وبرنامج عمله، إىل النظر يف البند           وانتقل الفريق العامل احلكومي الدويل، متشياً       - ٨
ويعكس هذا البند ". استعراض التوصيات كجزء من املسامهة يف مؤمتر ديربان االستعراضي"مال املعنون جدول األع

 ديربان االستعراضي، مبوجب مقـرر اللجنـة        ملؤمتر طلب اللجنة التحضريية     من جدول األعمال وبرنامج العمل    
 ٨ املؤرخ   ٣/٢س حقوق اإلنسان    وقرار جمل ) A/62/375انظر الوثيقة   ( يف دورهتا األوىل     ١/١٠-  ل ت  التحضريية

، الذي طلب فيه أن يقوم الفريق العامل احلكومي الدويل وغريه من اآلليات مبساعدة ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول
حلقـوق اإلنـسان،    اللجنة التحضريية بإجراء دراسات استعراضية وتقدمي توصيات عن طريق املفوضية السامية            "

  ".ستعراضياالر  منها يف بلوغ نتائج املؤمتإسهاماً

 بعنـوان  (A/CONF.211/PC.2/7)ومت إعدام مسامهة الفريق العامل احلكومي الدويل باالستناد إىل وثيقة     - ٩
بتوافق اآلراء خالل الـدورات     تتضمن التوصيات واالستنتاجات اليت اعُتمدت      " جتميع االستنتاجات والتوصيات  "

  . يف استنتاجاته وتوصياتهلى عدم اخلوض يف التفاوض جمّدداًوقد اتفق الفريق العامل احلكومي الدويل ع. اخلمس

وبدأ استعراض التوصيات السابقة مع بداية الدورة األوىل للفريق العامل احلكومي الدويل واستمر حـىت                 - ١٠
ويف اإلسهام الذي تقدم به الفريق العامل مت إما استيفاء التوصيات واالستنتاجات            . ٢٠٠٧ دورته اخلامسة يف عام   

وحذف الفريق العامل احلكومي . أو حذفها أو إدراجها بأحرف مائلة، إشارة إىل عدم وجاهتها وصلتها باملوضوع
وأفضى استعراضه إىل . الدويل من إسهاماته اإلشارات إىل املعايري التكميلية، مبا أن واليته هبذا اخلصوص قد تغريت

ت والتوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل احلكومي الدويل املعين جتميع االستنتاجا"اعتماد الوثيقة اخلتامية املعنونة 
اليت قُدمت إىل اللجنة التحضريية ملـؤمتر        (A/CONF.211/PC.2/7)برنامج عمل ديربان    وبالتنفيذ الفعال إلعالن    

لسادسة واخُتتم اجلزء األول من الدورة ا     . ديربان االستعراضي كجزء من مسامهة الفريق العامل احلكومي الدويل        
  .باعتماد اجلزء الوصفي من التقرير عن عمله يف املستقبل

  اجلزء الثاين من الدورة السادسة للفريق العامل احلكومي الدويل

 ٧ إىل ٣من املقرر أن ُيعقَد اجلزء الثاين من الدورة السادسة للفريق العامل احلكومي الدويل يف الفترة من   - ١١
ويف .  الفريق العامل مشاورات للَبّت يف برنامج عمل اجلزء الثاين من دورته           وأجرى. ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 

 املقرر إمكانية أن ينظم -  ، اقترح الرئيس٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٢املشاورة مع املنسقني اإلقليميني، اليت دارت يف 
. لتحضريية بوصـفها مـسامهته    الفريق العامل احلكومي الدويل عمله باالستناد إىل الوثيقة اليت قدمها إىل اللجنة ا            
  .وحظي برنامج العمل املقترح بتأييد بتوافق اآلراء من جانب املنسقني اإلقليميني

وبالتايل، سُيجري الفريق العامل احلكومي الدويل، يف اجلزء الثاين من دورته، مناقشات بشأن حتديد أفضل   - ١٢
مع ترك التوصيات املتعلقة باملعايري (ل دوراته اخلمس املمارسات فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات اليت صدرت عنه خال

  ).التكميلية اليت تندرج يف إطار والية اللجنة املخصصة

 -  -  -  -  -  


